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MARKS OBTAINED:  
I. Conjugate the verb.(2.5 marks)

Don’t open (singular male) تفتح ال ١-
Don’t open (dual male) .......................التفتحا..... ٢-

.. Don’t open (plural male).... .... تفتحوا ال ........................ ٣-

 Don’t open (singular female) ... تفتحي ال ......................... ٤-
... Don’t open (dual female).. ..... تفتحا ال ....................... ٥-

.. Don’t open (plural female). .. تفتحن ال .......................... ٦-
II. Translate of the following sentences into English.(4 marks)

I am sitting in the class and I don’t know 
what to do?.

أعمل ماذا أدري وال الفصل في جالسة ناا . ١-

Do you have a pen? حامد؟ يا قلم لديك هل . ٢-

No I don’t have a pen. قلم لدّي ليس ال ٣-

Take it and write your lesson in it . فيها درسك واكتبي خذيها . ٤-

III. Read the passage and answer the questions given below. (4 Marks)

حامد؟ يا قلم  لديك :هل المدرس -
قلم لدّي ليس : ال    حامد - .

درسك واكتب زميلك من القلم : أطلب  المدرس  - .
؟ االستاذ أّيها نحن نعمل ذا :  ما وراشد خالد  -

الّطباشير منه واطلبا الفّراش الى أنتما :  اذهبا المدرس - .
االستاذ؟ أّيها نحن نعمل : ماذا وسلمان ونعمان لقمان -

دروسكم واقرئوا المقاعد على انتم :  اجلسوا المدرس -  .
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درسك واكتب زميلك من القلم أطلب لحامد؟ المدّرس قال ماذا ١

قلم لدّي ليس ال . قلم؟ حامد لدي هل ٢

االستاذ أّيها نحن نعمل ذا ما . لالستاذ؟ وراشد خالد قال ماذا ٣

دروسكم واقرئوا المقاعد على انتم اجلسوا ونعمان للقمان المدرس قال ماذا
وسلمان؟

٤

IV. Fill in the blanks with suitable forms of the verbs given in brackets. (3 marks)

( تلعبا تلعب/ال )ال راشد ويا حامد يا هنا تلعبا ال . ٢ )انظر/ أنظري(  سعاد يا بيت أنظري.الى ١

) اقرأ/اقرءا( وياحامد ياخالد درسك اقرءا  ٤ تفتح/ ادخلن( نعمان)ال يا النافذة هذه تفتح ال  ٣

(تسرفوا التسرف/  .)التسرفواm ال واشربواm كلوا ٦ األوالد) اجلس/اجلسوا( أيها المقاعد على اجلسوا ٥

V. Make suitable sentences by putting the words in the correct order (2 Marks)

المدرسة اغالق موعد حان اغالق/ حان/ المدرسة/ موعد 1-

. الكّراسة في وكتبناه درسنا قرأنا . درسنا/ الكّراسة/في/قرأنا/و/كتبناه 2-

VI. Write English meaning of the following words.(2.5 marks)

Seek           أطلب ٢- .   I don’t know          ال أدري ١-

Understand           فهم ٤- Read                       اقرئوا ٣-

We memorized       حفظنا ٥-
VII . Correct the following sentences.      (2 marks)

.اجلسون على المقاعد أيتها البنات ١ .اجلسوا على المقاعد أيتها البنات ١

..اذهبوا الى الفصل أيها األوالد . ٢ .اذهبن الى الفصل أيها األوالد ٢

End of the question paper
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